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اعضای هیأت علمی برای نامه اجرایی فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت  شیوه

 بیمهو صنعت ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در پژوهشکده  سایر دانشگاه
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ها  اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندیهای مطالعاتی  فرصت: مقدمه

در این راستا و . سازد های پژوهشی به جامعه فراهم می یافته  های آنان در کسب دانش بومی و انتقال و مهارت

ه و ذیل آموزش عالی و پژوهشی با صنعت بیم مراکزها و  برای تقویت و برقراری ارتباط منجسم دانشگاه

مصوب  "ها و مؤسسات پژوهشی در جامعه و صنعت فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه"نامه  آیین

 .نامه تنظیم شده است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این شیوه

 :اریفتع: 1ماده 

 .است ایران.ا.وابسته به بیمه مرکزی ج منظور پژوهشکده بیمه: پژوهشکده 1-1

 .است نوآوری و ارتباط با جامعه و صنعت پژوهشکده بیمهدفتر منظور  :دفتر 1-2

 مراکزها یا  ای است که عضو هیأت علمی واجدشرایط هر یک از دانشگاه منظور دوره: فرصت مطالعاتی 1-3

 . کند آموزشی و پژوهشی در مدتی معین در پژوهشکده یا صنعت بیمه سپری می

واجدشرایط  آموزشی و پژوهشی مراکزها یا  دانشگاهمنظور اعضای هیأت علمی : عضو هیأت علمی 1-4

 .گذرانند بیمه مییا صنعت هستند که دوره فرصت مطالعاتی خود را در پژوهشکده 

 .منظور معاونت پژوهشی پژوهشکده بیمه است: معاونت 1-5

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی است که عضو هیأت علمی آن متقاضی  منظور سایر دانشگاه: مؤسسه 1-6

 .است یا صنعت بیمه از فرصت مطالعاتی در پژوهشکده استفاده

واحدی است که درخواست عضو هیأت علمی را جهت گذراندن فرصت مطالعاتی : واحد عملیاتی 1-7

  .تواند پژوهشکده یا صنعت بیمه باشد پذیرد که می می

است که درخواست فرصت  واحد عملیاتینماینده منظور عضو هیأت علمی : هیأت علمی میزبان 1-8

 .ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را پذیرفته است طالعاتی عضو هیأت علمی سایر دانشگاهم

شود که در آن نتایج به دست آمده از تحقیق توسط عضو  ای اطالق می به مرحله: نشست تخصصی 1-9

 .گردد صالح ارائه می هیأت علمی و با حضور افراد ذی

 : اهداف: 0ماده 

 .ها از صنعت بیمه هیأت علمی مؤسسهکمک به افزایش شناخت اعضای  2-1

مندی از  در جهت بهره صنعت بیمههای پایدار علمی و پژوهشی بین مؤسسه و  گسترش همکاری 2-2

 .های علمی و پژوهشی ظرفیت
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یندها و محصوالت در جهت آهایی برای اصالح فر گذاری و تعریف پروژه مشارکت در جهت سیاست 2-3

 .توسعه پایدار

 .صنعت بیمههای موردنیاز و ارائه پیشنهاد جهت تدوین و یا انتقال فناوری به  اوریشناسایی فن 2-4

 :شرایط فرد متقاضی برای استفاده از دوره فرصت مطالعاتی: 3ماده 

 .مرتبط باشد واحد عملیاتیرشته و تخصص عضو هیأت علمی با نیازهای  3-1

در پژوهشکده یا واحد درخواست همکاری فرد متقاضی استفاده از فرصت باید توسط هیأت علمی میزبان  3-2

 .پذیرفته شده باشدمربوطه در صنعت بیمه 

 .باشد واحد عملیاتیزمینه و برنامه تحقیقاتی عضو هیأت علمی مورد تأیید  3-3

 .کننده گروه پژوهشی مربوطه است در صورتی که واحد عملیاتی پژوهشکده باشد واحد تأیید: تبصره

 :فرآیند اعالم نیاز و پذیرش: 4ماده 

وهشکده و صنعت بیمه را ژموردنیاز پ تخصصی های ای زمینه دفتر طی مکاتبه رسمی، به صورت دوره 4-1

 .نماید استعالم می

در فایل  و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت ثبت بندی کرده ها را جمع دفتر لیست درخواست 4-2

 .کند ها و مراکز آموزشی و پژوهشی اعالم می اکسل مربوطه و دانشگاه

علمی متقاضی استفاده از فرصت مطالعاتی نیز مطرح  تواند از جانب عضو هیأت نوان پیشنهاد پروژه میع: تبصره

، امکان استفاده از این طرح میسر عملیاتیو تایید واحد  یمهبگردد که در صورت همراستایی با نیازهای صنعت 

 .دخواهد بو

نامه مؤسسه و  موافقتبه همراه  2و 1های پیوست  فرم در قالبعضو هیأت علمی باید درخواست خود را  4-3

 .ارائه دهدبه واحد عملیاتی حکم مأموریت خود 
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در صورتی که . گردد بررسی و نتیجه آن اعالم می مدارک ارسالی عضو هیأت علمی توسط واحد عملیاتی 4-4

 .شود واحد عملیاتی پژوهشکده باشد بررسی مدارک توسط معاونت پژوهشی و هیأت علمی میزبان انجام می

واحد عملیاتی پس از پذیرش عضو هیأت علمی نامه رسمی پذیرش را تهیه و به مؤسسه مربوطه ارسال  4-5

 .کند م مینموده و قرارداد ایشان را تنظی

 :وظایف و تعهدات عضو هیأت علمی: 5ماده 

در هفته یا به صورت ( پنج روز کاری)وقت  تواند به صورت تمام می واحد عملیاتیحضور هیأت علمی در  5-1

واحد وقت حضور عضو هیأت علمی در  های تمام در دوره. وقت حداقل دو روز کاری در هفته باشد پاره

. های علمی او در مؤسسه، منحصراً در مشاوره و راهنمایی دانشجویان است عالیتوقت است و ف تمام عملیاتی

ت علمی در دوره پیمانی حداقل شش أکه دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت، برای اعضای هی ضمن آن

 . وقت است وقت یا شش ماه نیمه وقت و در دوره رسمی آزمایشی سه ماه تمام ماه نیمه 12وقت یا  ماه تمام

مجاز به وقت  های تمام در دورهرا اعالم کند و  واحد عملیاتیعضو هیأت علمی باید برنامه حضور خود در  5-2

 .اشتغال در سازمان دیگری نیست

در برنامه تحقیق و نتایج حاصل از آن ازجمله مقاالت مستخرج، هیأت علمی باید در ارجاع آدرس در  5-3

 را هم در کنار نام مؤسسه خود قرار دهد و همچنین نام  واحد عملیاتیمقاله و سایر دستاوردهای پژوهشی، نام 

د و موظف است تولیدات و آثار را در قسمت حمایت مالی مقاله و سایر دستاوردها ذکر کن واحد عملیاتی

در دستاوردها به صورت زیر  حمایت مالی باید .های ثبتی طرفین ارائه کند مشترک را با استفاده از امضا و نشانه

 :آورده شود

 :فارسی

طراحی و .... شرکت بیمه . / ا.ا.این پژوهش با همکاری و حمایت پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ج"

 ".تاجرا شده اس

 :انگلیسی

“This Study has been conducted with the cooperation and support of the Insurance Research 

Center affiliated to the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran/ Insurance 

Company….” 
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را حداقل در دو توافق شده  تمنطبق با شرح خدما عضو هیأت علمی باید گزارش پیشرفت کار خود 5-4

همچنین در انتهای دوره، عضو هیأت علمی باید گزارشی از . ارائه دهد واحد عملیاتیمرحله به صورت کتبی به 

دستاوردهای خود به همراه راهکارها و پیشنهادهای اصالحی برای بهبود امور و موضوعات مهم تحقیق را در 

 . ه کندیک نشست تخصصی ارائ

کننده  مقام تأیید در پژوهشکده. برسد واحد عملیاتیگزارش عملکرد عضو هیأت علمی بایستی به تأیید  5-5

 .هستندهیأت علمی میزبان و  معاونت پژوهشکده 

یا محصول و خدمات مورد های مقاله، کتاب، طرح  فرصت مطالعاتی باید دستاوردی در یکی از قالب 5-6

 .داشته باشد درخواست واحد عملیاتی

همچنین  .را مطالعه و رعایت نماید واحد عملیاتیشرایط و قوانین اداری  ظف استهیأت علمی مو عضو 5-7

 .متعهد به حفظ اصول محرمانگی واحد عملیاتی است

 :برای عضو هیأت علمی واحد عملیاتیتسهیالت و تعهدات : 6ماده 

های  در زمینه صنعت بیمه برای تعریف دوره واحد عملیاتیهای  تعیین و ارائه عناوین، موضوعات و چالش 6-1

 .فرصت مطالعاتی

 .افزارها و منابع علمی موردنیاز برای عضو هیأت علمی تأمین فضای فیزیکی و تجهیزات اداری و تأمین نرم 6-2

 .های موردنیاز در صورت نیاز تحقیق کمک به تأمین داده 6-3

بر اساس مقررات داخلی خود از طریق عقد قرارداد پژوهشی با عضو هیأت علمی،  تواند واحد عملیاتی می 6-4

از  حد عملیاتیواالتحقیق با توجه به حسن انجام کار و حسب تأیید  میزان حق .کند التحقیق پرداخت  به او حق

 .پیشرفت کار است

الت عدم پذیرش باشد در صورتی که گزارش نهایی عضو هیأت علمی از نظر واحد عملیاتی دارای ح 6-5

 .منجر به رد شدن دوره فرصت مطالعاتی و محرومیت از فرصت مطالعاتی بعدی خواهد شد
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 (1پیوست )فرم مشخصات متقاضی 

 :وضعیت تاهل :تاریخ تولد :نام و نام خانوادگی

 :نوع استخدام :تاریخ استخدام :عضو هیئت علمی واحد

 :سابقه خدمت :محل خدمت :نحوه همکاری

  :پایه :مرتبه دانشگاهی

 :تاریخ ارتقاء به استادی :تاریخ ارتقاء به دانشیاری :تاریخ ارتقاء به استادیاری

 :درجه علمی و سوابق تحصیلی

 دکتری :کارشناسی ارشد  :کارشناسی

 :رشته تحصیلی

 :دانشگاه محل تحصیل

 :سال اخذ مدرک

 :رشته تحصیلی

 :دانشگاه محل تحصیل

 :سال اخذ مدرک

 :رشته تحصیلی

 :دانشگاه محل تحصیل

 :سال اخذ مدرک

 :خالصه وضعیت پژوهشی

 :ISCمقاالت  :ISIمقاالت  :مقاالت علمی ترویجی :مقاالت علمی پژوهشی

 :های پژوهشی طرح :های داخلی همایش :المللی های بین کنفرانس :ثبت اختراع

 :ترجمه کتاب :چاپ کتاب :ارشد کارشناسینامه  راهنمایی پایان :نامه دکتری راهنمایی پایان

 :سابقه استفاده از فرصت مطالعاتی

 :کشور:                                                                  سال

 :مشخصات دانشگاه

 :رتبه دانشگاه :دانشگاه  :شهر :کشور

 

  

 

 :های آموزشی  سوابق فعالیت -1

 استاد   دانشیار   استادیار   مربی      : رتبه علمی 

تا ................ به صورت تمام وقت        نیمه وقت         حق التدریس          از تاریخ ....................................عضو هیأت علمی  -1

 ...............تاریخ 

تا ................ به صورت تمام وقت        نیمه وقت         حق التدریس          از تاریخ ....................................عضو هیأت علمی  -2

 ...............تاریخ 

تا ............... از تاریخ       به صورت تمام وقت        نیمه وقت         حق التدریس    ....................................عضو هیأت علمی  -3

 ................تاریخ 

 

 :های اجرایی  سوابف فعالیت -4
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 تا تاریخ از تاریخ مدت تصدی عنوان پست ردیف

     

     

     

 

 

 تحقیقاتی –سوابق علمی 

 

  مقاالت علمی پژوهشی: 

 زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

     

     

  مقاالت علمی ترویجی: 

 زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

     

     

  مقاالتISI : 

 زمان انتشار IF محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

      

      

  مقاالتISC : 

 زمان انتشار محل انتشار نویسندگان عنوان مقاله ردیف

     

     

 

 المللی  های بین کنفرانس ارائه مقاله در: 

 پوستر/سخنرانی سال ارائه مقاله محل ارائه مقاله عنوان مقاله ردیف

     

     

 های داخلی  ارائه مقاله در همایش: 

 پوستر/سخنرانی سال ارائه مقاله محل ارائه مقاله عنوان مقاله ردیف
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  تألیف و ترجمه: 

 سال انتشار ناشر مترجم/مؤلف عنوان کتاب ردیف

     

     

 های پژوهشی  طرح: 

 سال اجرا محل تأمین اعتبار میزان اعتبار عنوان طرح ردیف

     

     

 های دانشجویی مرتبط با موضوع  راهنمایی و مشاوره پایان نامه: 

استادراهنما یا  نام دانشگاه نام دانشجو مقطع عنوان پایان نامه  ردیف

 مشاور

      

      

 های آموزشی و مطالعاتی  دوره: 

 تاریخ شرکت طول دوره کشور نام دوره ردیف

     

     

 های علمی  عضویت در انجمن: 

 تاریخ کشور نام انجمن ردیف

    

    

 

 :جوایز و افتخارات علمی

 

 نام و نام خانوادگی        

 امضاء  تاریخ        

 

 .ارسال گردد واحد عملیاتیلطفاً فرم مذکور پس از تکمیل به همراه رزومه متقاضی به 
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 (2پیوست )کاربرگ درخواست فرصت مطالعاتی 

 اطالعات فردی متقاضی -1

                          :  نام

  :تاریخ تولد                                    :خانوادگی نام 

 :گروه آموزشی :دانشگاه عضو هیأت علمی

 :تاریخ استخدام:                                                      پایه:                          مرتبه دانشگاهی

 برنامه تحقیقاتی فرصت مطالعاتی -2

 :عنوان طرح مورد پژوهش در دوره فرصت مطالعاتی 1-2

به 

 فارسی
 

به 

 انگلیسی
 

 :پژوهش شامل بیان مساله، هدف از اجرا و ضرورت انجامخالصه  2-2

 :نتایج و دستاوردهای مورد انتظار 3-2

 

نمایم که  وسیله تعهد  می کنم بدین استفاده می .....................که از دوره فرصت مطالعاتی در   .........................اینجانب

ارسال  ................در پایان هر سه ماه مرتباً گزارش پیشرفت و پس از اتمام فرصت مطالعاتی گزارش نهایی را تهیه و به 

 .نمایم

 نام و نام خانوادگی                                                                                                                                   

 تاریخ                                              امضا
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فرصت مطالعاتیمرحله اول گزارش   

 اطالعات فردی

 :رشته تحصیلی  :نام خانوادگی :نام 

واحد دانشگاهی محل  :رتبه علمی

 :خدمت

 :        تاریخ شروع دوره 

 

 مشخصات تحقیق

 ( :مندرج در پروپوزال)عنوان طرح تحقیقاتی ( الف

 :فارسی 

 :انگلیسی 

 

 :اهداف طرح ( ب
 

 

 گزارش دوره ای طرح تحقیقاتی 

که مشتمل بر موارد به شرح ذیل می باشد،  PDFو  Wordای اینجانب در قالب فایل  به پیوست گزارش دوره

 .گردد ارائه می

 فهرست مطالب  .1

 تعریف کامل مساله واهداف طرح .2

 پیشینه تحقیق .3

 روش تحقیق  .4

 (در صورت وجود)های انجام گرفته  تحلیل/ها آوری داده جمع .5

 موانع و مشکالت تحقیق برای تحقق اهداف طرح .6

 ت تحقیقهای پیشنهادی برای رفع موانع و مشکال حل راه .7

 منابع و ماخذ .8

 

 (مندرج در پروپوزال)برنامه زمان بندی اجرای طرح تحقیقاتی
به )میزان پیشرفت تاریخ پایان تاریخ شروع تاریخ  (هفته)زمان انجام شرح فعالیت تحقیق ردیف

 (درصد
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ها،مجامع علمی و پژوهشی  ها،کارگاه کنفرانسشرکت در )های تحقیقاتی طی دوره فرصت مطالعاتی سایر فعالیت

 ....(و

تاریخ  شرح فعالیت تحقیقاتی نام فعالیت تحقیقاتی ردیف

 شروع

تاریخ 

 پایان

 مکان

      

      

      

 

 

 :نام و نام خانوادگی

 

 :تاریخ:                امضا
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 گزارش پایان دوره فرصت مطالعاتی

 اطالعات فردی

 :رشته تحصیلی  :نام خانوادگی :نام 

واحد دانشگاهی محل  :رتبه علمی

 :خدمت

 :        تاریخ شروع دوره 

 

 مشخصات تحقیق

 (:مندرج در پروپوزال)عنوان طرح تحقیقاتی(الف

 :فارسی

 :انگلیسی

 

 :اهداف طرح(ب

 

 

 

 

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

باشد،  که مشتمل بر موارد به شرح ذیل می PDFو  Wordبه پیوست گزارش دوره ای اینجانب در قالب فایل 

 :گردد ارائه می

 فهرست مطالب .1

 تعریف کامل مساله و اهداف طرح .2

 پیشینه تحقیق .3

 روش تحقیق .4

 ها آوری داده جمع .5

 تحلیل .6

 آوری گیری و جمع نتیجه .7

 منابع و ماخذ .8
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ها،مجامع علمی و پژوهشی  ها،کارگاه شرکت در کنفرانس)تحقیقاتی طی دوره فرصت مطالعاتیهای  سایر فعالیت

 ....(و

تاریخ  شرح فعالیت تحقیقاتی نام فعالیت تحقیقاتی ردیف

 شروع

تاریخ 

 پایان

 مکان

      

      

      

 
 

 :نام و نام خانوادگی

 :تاریخ:                  امضا
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فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در  پذیرشفرآیند 

 پژهشکده بیمه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متقاضی همراه  فردارائه درخواست 

 و رزومه 2، 1های پیوست  برگربا کا

بررسی مدارک و تأیید توسط معاونت 

 پژوهشی پژوهشکده

ارسال درخواست به عضو هیأت علمی 

 میزبان

 اعالم به مؤسسه عدم تأیید

 تأیید

بررسی برنامه تحقیقاتی فرد متقاضی 

 گروه پژوهشی مربوطهدر 

 اعالم به مؤسسه عدم تأیید

 تأیید

 اقدام جهت انعقاد قرارداد


